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Reguleringsplan for Ringebu vannverk - varsel om oppstart og planprogram - 
1. gangs behandling 
 

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 

Utvalg for plan og teknisk 009/17 08.02.2017 

 
Dokumenter vedlagt saken 
263_Planprogram for Ringebu vannverk 
Plangrense_Ringebu vannverk 
265 notat_Alternativsvurdering 
 
Forslag til vedtak 

Utvalg for plan og teknisk (UPT) vedtar å legge planprogram for reguleringsplan for Ringebu vannverk 
ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-9. Samtidig med 
utleggelse av planprogram varsles oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningsloven § 12-8. 

 
Møtebehandling fra Utvalg for plan og teknisk 08.02.2017 
 
UPT - behandling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 
UPT-009/17 Vedtak: 
Utvalg for plan og teknisk (UPT) vedtar å legge planprogram for reguleringsplan for Ringebu vannverk 
ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-9. Samtidig med 
utleggelse av planprogram varsles oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningsloven § 12-8. 

 
 
  



Saksopplysninger  

Ringebu kommunes vannverk ved Tollmoen må flyttes på grunn av at ny E6 kommer gjennom dagens 
sikringssoner for vannverket. Det er gjennomført et forprosjekt med tanke på mulige vannkilder. 
Basert på prøveboringer og vannanalyser har Ringebu kommune besluttet at Risøya velges som 
vannkilde og at man etablerer vannbehandlingsanlegg i tilknytning til industriarealene på Frya.  
 
Det skal utarbeides reguleringsplan for anlegget og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 
er det utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet. Norconsult er engasjert av Statens vegvesen 
og Ringebu kommune til å utarbeide reguleringsplan, og har nå utarbeidet et forslag til planprogram. 
Dette er vedlagt saken. 

 
 
Vurdering 

Framføring av ny E6 gjennom sikringssone 1 og 2 fra Ringebu vannverk ble vedtatt under forutsetning 
av at det etableres en ny fullgod vannkilde og nytt behandlingsanlegg for Ringebu vannverk. Det er 
også en forutsetning at nytt vannverk er satt i drift før anleggsarbeidene kan starte forbi dagens 
vannverk. Det er mht fremdrift for ny E6 svært viktig at dette reguleringsarbeidet har høyeste 
prioritet.  

 

Rådmannen mener planprogrammet, som nå er utarbeidet, danner et godt grunnlag for det videre 
reguleringsarbeidet og tilrår at det legges ut på høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet.  
 

 
 
 


